
Gostaria de parabenizar a CGE pelas ações de integração que vem realizando junto aos
órgãos, o que em muito engrandece o aprimoramento das ações internas de cada
instituição.

Excelente trabalho.

Venho apenas parabenizar o excelente trabalho que a Instituição vem desenvolvendo,
inclusive tornando-se referência no quesito transparência no País. E assim registro aqui,
também, o meu elogio à equipe dedicada e ativa que a CGE possui. Estão todos de
PARABÉNS!!! 

A CGE atua de forma eficiente e satisfatória, transmitindo apoio a segurança aos Órgãos
e Entidades Estatais. Parabéns. 

A CGE sempre atuante de forma eficiente e disponível aos Órgão e Entidades Estatais.

Boa Tarde!  Muito bom o trabalho da CGE. 

CGE sempre atuando bem e alinhados com as demandas das setoriais.

Continuem em melhoria continua, como observamos até hoje.

A CGE sempre pronta e eficiente para atender todas as demanda. Parabéns!

A CGE SEMPRE DISPONÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE FORMA EFICIENTE.

Gostaria de parabenizar a equipe que é sempre muito prestativa com a resolução das
solicitações, bem como também ágil. 

A CGE tem sido um exemplo de diligência e criatividade.

A CGE excelente em atendimento, profissionalismo e relacionamento.

A CGE é exemplo de organismo que cumpre majestosamente sua missão, seja pela
qualidade da equipe, organização das atividades, transparência e foco no cliente.

Excelente a atuação, desempenho e os resultados alcançados da equipe da CGE.

Atuação satisfatória.

Profissionais qualificados e sempre dispostos a ajudar.



Toda a equipe da CGE tem demonstrado excelente atendimento sempre que
necessitamos das orientações tecnicas dos seus servidores.

Só tenho a parabenizar essa Secretaria pelo engajamento e responsabilidade que tem
apresentado com a transparência dos serviços públicos para o povo cearense. O Estado
do Ceará é modelo a ser seguido pelo resto do país. Meus sinceros parabéns a toda
equipe!

Atendimento excelente!!

A CGE é um exemplo a ser seguido. Diligência, criatividade e responsabilidade.

O maior mérito da EQUIPE CGE reside no fato de nunca estar satisfeita com o que já
conquistaram e consequentemente admitir sempre, e, com toda simplicidade e ZELO,
que precisam melhorar cada vez mais. CUMPRIMENTOS.

Geralmente todos os serviços oferecidos pela CGE são de ótimas qualidade,
principalmente quando se trata de atendimento de demandas específicas.

A  CGE esta trabalhando muito bem. O atendimento a ouvidoria e excelente.

A equipe da CGE está em constante busca da qualificação dos seus colaboradores e
melhorias de suas práticas.

O apoio aos órgão para o desenvolvimento de pesquisas e linguagem simples em suas
comunicações foi muito bom.

A CGE presta atendimento de excelência ao público interno e externo.

Atuação positiva e ativa com servidores competentes e sempre acessíveis.

A CGE desenvolve excelente trabalho, tanto em relação a transparência/capacitação,
quanto na troca de informações entre órgãos do Estado para melhoria de gestão
destes.

No momento não tenho o que reclamar. Todos os envolvidos são atenciosos e atendem
a este órgão, ou seja, Conselho Estadual de Educação-CEE, sempre precisamos.

Estão ótimos. 

São ótimos e vejo empenho pela melhoria continua. 

As demandas encaminhadas à CGE são prontamente atendidas de forma satisfatória.


